
 

Halk Türkülerimizde Av 
Mustafa Uslu* 

TRT repertuarında ülkemizin bazı yörelerine ait değişik makamlarda, farklı ölçü, ritim 

kalıpları ve söz yapılarında av konulu türkülere bulunmaktadır. İncelemiş olduğum türkülerin 

çoğunluğu keklik avı ile ilgili türkülerdir. Türkülerde kekliğin dışında durna, geyik, ceylan, 

bülbül, balık, kuş, atmaca, ördek gibi av hayvanlarının da konu olarak işlendiği 

görülmektedir. Konusu doğrudan avcılık olmayan ama av hayvanı olmalarından dolayı 

avcılığı çağrıştıran çok bilinen ve sevilen türkülerimiz de bulunmaktadır. Hatta halk 

oyunlarımızda da avcılık konusunun işlendiği ve türkülerimizden yararlandığı görülmektedir. 

(Silifke Yöresi Keklik, Bolu Yöresi Aman Ördek Oyunları gibi) 

Araştırmada incelenen avla ilgili türkülerin bir çoğunluğu hüseyni makamındadır. 

Nihavent, hicaz, kürdi, buselik, nikriz, rast, eviç gibi makamlarda da türküler incelenmiştir. 

TRT repertuarında çok sayıda av konulu türkü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının 

içeriklerini ve makamlarını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Ayrıca farklı özelliklere sahip 

örnek türküler ekler bölümünde verilmiştir. 

TRT 
Sıra 
No 

Türkü Adı Yöresi Kaynak kişi Derleyen –  
Notaya alan Diziler 

224 Keklik İdim 
Vurdular 

Sivas/ 
Şarkışla 

Âşık Veysel 
Şatıroğlu 

Muzaffer Sarısözen -
Muzaffer Sarısözen 

Hüseyni 

785 Eğmeler (Keklik) Sivas Muzaffer 
Sarısözen 

Muzaffer Sarısözen -
Muzaffer Sarısözen 

Hicaz 

3336 Akşam Aşıp Gidiyor 
(Keklik) 

Kayseri Ahmet Gazi 
Ayhan 

Yıldız Ayhan –  
Y. Ayhan/Altan 
Demirel 

Rast 

507 Keklik Taşda Ne 
Gezer 

Erzincan/ 
Kemaliye 
(Eğin) 

Bekir Ziyal Muzaffer Sarısözen -
Muzaffer Sarısözen 

Nikriz 

369 Kekliği Vurdum 
Daşda 

Bilecik/ 
Söğüt 

Mustafa 
Şimşek 

Muzaffer Sarısözen -
Muzaffer Sarısözen 

Nikriz 

3121 Kekliği Vurdum 
Geldim 

Denizli/Çal/
Bekilli 

İsmail Erik Özay Gönlüm – 
Özay Gönlüm 

Hüseyni 

                                                
* Doç. Dr. Mustafa Uslu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 

İstanbul. 

Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 “Türk Kültüründe Av” Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun 

ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi 
Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com 



 

 

Mustafa Uslu, “Halk Türkülerimizde Av”, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2009 “Türk 
Kültüründe Av”  
 

493

2447 Kekliği Vurdum 
Uçtu (Sürmelim) 

Sivas/Divriği
/ Atatepe 
Köyü 

İsmet Macun TRT Müzik Dai. 
Başk. THM Md. -
Erkan Sürmen 

Hüseyni 

3445 Kekliğim Dağ İçinde Denizli/ Çal Ahmet Erik Talip Özkan – 
Talip Özkan 

Hüseyni 

866 Ben de Gittim Bir 
Geyiğin Avına 

Adana Aziz Şenses Ahmet Yamacı -
Ahmet Yamacı 

Hüseyni 
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İsmail Aloğlu Muzaffer Sarısözen -
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929 Amman Avcı Vurma 
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Muzaffer Sarısözen -
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Av Konulu Türkülerin Hikâyeleri 
Av konulu bazı türkülerin hikâyeleri bulunmaktadır. Ülkemizin farklı yörelerine ait 

türkülerin halk arasında yerleşmiş olan hikâyeleri bazı kaynak kişiler aracılığıyla topluma 

ulaştırılmıştır. Bu araştırma kapsamında, “Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına (alageyik)” adlı 

türkünün hikâyesi Yaşar Özürküt’e ait “Öyküleriyle Türküler 1” kitabından, “Geyik Ne 

Melersin”adlı türkünün hikâyesi Ahmet Günday’a ait “Bağlama Metodu Notaları ile Halk 
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Türküleri ve Türkü Hikâyeleri” kitabından, “Kozanoğlu Avdan Gelir” adlı türkünün hikâyesi 

ise Mehmet Bayrak’a ait “Eşkıyalık ve Eşkıya Türküleri” adlı kitaptan alınmıştır.  

Hikâyesi bulunan türkülerden en çok bilineni “Alageyik”tir. Bu türkünün Türk halkı 

tarafından çok bilinmesi ve çok sevilmesinin çeşitli sebepleri vardır. Parçanın sözlerindeki 

içerik ve müziğindeki melodi güzelliği ve ustalığı onu değerli kılmaktadır. Ala geyiğin Türk 

halkına ilginç gelen öyküsünün film olarak yapılması ve başrollerini Cüneyt Arkın ile Fatma 

Girik gibi Türk sinemasının iki güçlü oyuncusu tarafından oynanması, hem filmin hem de 

içerisinde seslendirilen türkünün sevilmesine neden olmuştur. Hatta bu film defalarca 

gösterime girmiştir ve günümüzde de aralıklarla bazı televizyon kanallarında oynatılmaktadır 

ve yine ilgiyle izlenmektedir. Bu hikâyeli türkülerden “Alageyik” türküsünün hikâyesi örnek 

olarak ekler bölümünde verilmiştir. 

 

Öneriler 

1. Konusu av olan halk türkülerinin hikâyelerinin gün ışığına çıkartılması ve 

kitlelere ulaştırılması sağlanmalıdır. 

2. Hikâyeleri bilinmeyen av konulu türküler konusunda derleme çalışmaları 

yapılması ve bu hikâyelerin literatüre kazandırılması planlanmalıdır.  

3. Av konulu türkülerin ve mevcut hikâyelerinin toparlanarak titiz bir tasnif 

çalışması yapılıp, güvenilir kaynak durumuna getirilmesi ve ilgili birey ve kurumlara 

sunulması önemsenmelidir. 

4. Sözlerinde av konusunun yoğun olduğu seçilmiş bazı türkülerin yer aldığı 

açıklamalı, konulu canlı konserler hazırlayarak kitlelere ulaşılması ve bu türkülerin daha 

çekici hale getirilmelidir. 

5. Her kademedeki okullarda iyi düzey belirlemesi yapılarak, içinde av 

konusunun işlendiği bazı türküleri çocuklarımıza ve gençlerimize öğretip türkülere ve halk 

müziğine onların sevgi duymaları ve yönelmeleri sağlanabilir. 

6. Televizyonda ve radyoda uzmanlarca ve özenle hazırlanan programlarda içinde 

avcılık konusu işlenen türkülerden yararlanarak, Türk halk kültürünün geniş kitlelere 

ulaşmasına katkıda bulunulabilir. 

7. Çeşitli ortamlarda, çeşitli kurumlarca canlı sahne oyunları sergilerken, Türk 

kültürünün önemli unsurlarından av konusunun işlendiği var olan öykülere uygun oyunlar 

oynamak, ayrıca yeni oyunlar yazmak ve müzikli olarak bunları sahnelerken türkülerden 

yararlanmak amaçlanabilir. 
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Ek 1. Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına (Ala Geyik) Adlı Türkünün Hikâyesi1 

Tövbe ya... Tövbe ki, tövbe! Yalnız geyik avına mı tövbe. Yoksa dağların doruklarına, 

kırların yeşiline, havaya, suya mı bu tövbe? Tüm güzelliklere mi tövbe. Eee ne dersin. Bir kez 

                                                
1 Yaşar Özürküt, Öyküleriyle Türküler 1, İstanbul 1999. 
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ecel elini atmaya görsün. Gençlik, nişanlılık, yakışıklılık para eder mi? Sebep? Sebep dizi 

dizi. Kimini bir çukura düşürür; kimini bir kayadan uçurur. Kimi bir yağlı kurşuna göğüs 

verir, kimi yele sele gider. Sonra da türkülerin diline takılır, yıllar sonrasına taşınır olay. 

Öykümüz Toroslarda geçer. Toroslarda geçer ya, çukurun bitip, tepelerin başladığı; 

Güneyin bitip, Güneydoğunun başladığı kesiminde Torosların. “Gavurdağları” derler 

buradaki Toroslara. Düz ovayı geçip, Antep-Maraş yolunu tutanlar, bu dağlardan geçmek 

zorundadır. Zorundadır ya, geç geçebilirsen. Mübarek dağ değil, zulüm kalesi sanki. Alttan 

bakarsın sipsivri bir tepe. Sağına bakarsın dağ; soluna bakarsın dağ. Kıvrım kıvrım 

Gâvurdağı’nın tepesine tırmanmak zorundadır, bu dağı geçmek isteyenler. Bir yanından girilir 

dağın; döne döne tepesine gelinir. Yine döne döne inilir tepe aşağı doğru. İnilir ama sağı 

uçurum, solu uçurum. Sivri sivri kayalar var sağda solda. Başı döner insanın kayalara 

bakarken. Şöyle bir taş parçası alıp atsan aşağı, un ufak olur da, bir uçurumun dibinde dağılır 

kalır. 

Sözün özü; şimdi yol yolak yapılıp, geçit olmuştur Gâvur Dağları ama, vakti 

zamanında ala gözlü cerenler, çatal boynuzlu geyikler, kınalı keklikler, turaçlar cirit atarmış 

bu dağlarda. Kekliğin “Keklik Kayası” geyiğin “Geyik Dağı” varmış. Uçurumları, mağaraları 

da bir bir bilirmiş hayvancıklar. 

Eee bir dağda keklik olur, ceren olur, geyik olur da, avcı el atmaz olur mu oraya? 

Adım başı bir uçurum olsa; ve de uçurumun sonu ölüm olsa, avcı avcılığını yapar. Düşer 

avının peşine. Düşer ya; eğer avcı gerdeğe girecek bir gençse; eğer nişanlısı onu gerdek 

odasında bekliyorsa, biraz dikkatli olmalı avcı değil mi? Ne gezer. Eğer öyle olsaydı, 

günümüze kadar gelen “Alageyik Efsanesi”, dilden dile dolaşmaz, gönülden gönüle bir 

burukluk bırakıp gitmezdi. 

Halil, dal gibi bir genç. Bir de atıcı ki ehh! İşi, gücü geyikler Halil’in. Sırtlandı mı 

tüfeğini omzuna, ver elini Gâvur Dağları. Bir gün, beş gün olsa neyse ne! Bir hafta, on gün 

dağda kaldığı oluyor Halil’in. Gel gelelim geride bir anası, bir de nişanlısı var Halil’in. Bir 

nişanlı ki, melek gibi. Halil’e de çok bağlı. Ödü kopuyor Halil dağa gidecek de gelmeyecek 

diye. Anası derseniz, hepten karşı Halil’in geyik avına gitmesine. Ne zaman ki Halil azığını 

hazırlayıp atın terkisine atar heybesini; anası yapışır yularına atın; “Ey oğul oğul. Gel vazgeç 

şu geyik avından. Yuva yıkanının yuvası olmaz. İflah olmazsın. Sonu iyi gelmez. Gel vazgeç. 

Bak baban da bu yüzden iflah olmadı. Ne yapacaksın bunca geyik postunu. Yüreğim razı 

değil. Atalar geyik avı tekin değil demiş. Bugün olmazsa yarın bir iş gelir geyik avlayanın 

başına. Kurbanın olam oğul, terk et bu işi”. 
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Halil’dir tutkun ava. Hiç durur mu? Atlar atma; atlar ya, anasını da kırmaya gönlü razı 

olmaz. “Ana, bu son olacak. Bir daha söz olsun geyik avına gitmek yok.” Bakar olacağı yok, 

ardından seslenir anası. “Oğul oğul. Madem ki inat ediyorsun. Bari yavru geyiklere, yavrulu 

geyiklere kurşun atma. Yuvalarını yıkıp, öksüz koma.” 

Bir yandan anası, bir yandan Zeynep. Ne kadar yalvarır yakarırlar ama boş. 

Caydıramazlar Halil’i geyik avından. Her seferinde “Bu son olacak. Tövbeler olsun artık 

geyik avına” der, sonra yine bildiğini okur Halil. Hele iyi bir av yapıp, yüklendi mi sırtına 

geyikleri, kınalı keklikleri; deyme keyfine. Köyün orta yerine bir ateş yakarlar. Bir ateş ki, 

dumanı gökleri tutar. Ne zaman ki alev biter, köz olur odun; atarlar geyikleri üstüne, bir 

şenlik, bir şölen. Bir hay hay, bir vay vay karışır gider birbirine. Tüm köylü birlik olup, 

çevirir ateşin etrafını. Güle eğlene yerler geyik etlerini. Yerler de bir yandan da Halil’in 

avcılığını övgülerler. “Bravo arkadaş. Şu koca Çukur’da yoktur senin gibisi” der kimi; kimi 

de “Zeynep sana helal olsun. İyi avcı olduğun ondan da belli” diyerek yarenlik eder Halil’le. 

Ama her zaman rast gelmez Halil’in işi. Gün olur, dağ bayır dolaşır da, bir tek geyik 

vuramaz. Hele bir Alageyik var ki, aman aman! 

Ne zaman ki, bu Alageyik çıksa karşısına, o gün hiçbir av yapamaz Halil. Alageyik 

dersen bir başka geyik. Kurnaz. Çevik. Canlı kanlı bir geyik bu Alageyik. Çıkar bir kayanın 

başına, “gel beni vur” der gibi döş verir Halil’e. Halil’dir yatar sipere. Tam nişanlar geyiği. 

Gez göz arpacık, demeğe kalmadan geyik kayıp! Bir de bakar ki, arkadaki kayaya geçmiş 

Alageyik. Döner Halil. Sürünerek yaklaşır. Yatar sipere. Ne mümkün! Kayalardan kayalara 

zıplar da sonunda kaybolur gider Alageyik. Halil fellik fellik kovalar Alageyiği. Sonunda 

yorgun düşer, uzanır bir ağaç gölgesine. Sözün kısası, Alageyiğe rastladığı gün tek kurşun 

atamaz Halil. 

Böylesi günlerde, geyikler üstüne duyduklarını düşler bir bir. Bazı geyikler tekin 

değilmiş Cinler mi, periler mi geyik kılığına girer de dağdan dağa koşuştururmuş avcıları. 

Alageyiğe rastladığı gün Halil bu geyiğin de tekin olmadığını geçirir içinden. Bırakmayı 

düşünür avcılığı. Bırakmayı düşünür ya, av tutkusu kor mu tüfeğini duvara assın. Alageyiğin 

tekin olmadığına inanır aslında. İnanır ama, rastladığı zaman da kovup kovalamaktan geri 

durmaz. Önündeki kayadan kaybedip, arkadaki kayadan görünce Alageyiği, iyice inanır onun 

tekin olmadığına. Bir yandan da peşinden at kovar. Zeynep’in yalvarışlarını en çok böylesi 

durumlarda ansır. Ve söylenir kendi kendine “Hele bir düğün olsun. Bırakırım avı. Zaten bu 

geyikler tuhaf yaratıklar. Anlamadım gitti.” 
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Günlerden bir gün, Halil yine tüfeği omzunda, atının sırtında tırmanmış kayalara. Bir 

de ne görsün, tam karşısındaki kayanın üstünde duruyor Alageyik. Yanında da bir yavru. Bir 

yavru ki, daha boynuzları çıkmamış. Tüyleri pırıl pırıl. Acemi. Ürkek. 

Halil dar atmış kendini attan aşağı. Siperlemiş kayayı. Basmış tetiğe. Yavru 

debelenmeye başlamış. Tüfeğini Alageyiğe çevirmiş Halil bu kez. Çevirmiş ama, Alageyik 

zıplayıp kaybolmuş birden. Varmış, sırtlamış yavru geyiği, dönmüş köyüne. Dönmüş ya, 

anası açmış ağzını, yummuş gözünü. “Anayı yavrudan ayıran iflah olmaz. Bu son olsun, 

vazgeç oğul” diye yeniden yakarmış. Ne derse boş! Olan olmuş. Halil de pişmanlık duymuş 

aslında. Ama, ne gelir elden. Bu efsaneyi anlatanlar der ki, Halil epey bir zaman ava gitmedi. 

Ta ki, düğün gecesine dek. Davulların, zurnaların eşliğinde gerdeğe girdiği geceye kadar, 

tüfeğine el sürmedi Halil. Sürmedi ama, gözü gönlü dağlarda. Kulakları geyik sesinde. İlk 

özlemi, Zeynep’ine kavuşmak, ikincisi de geyik avı. Bu iki özlem öylesine karışır ki bazen, 

koparıp atamaz birbirinden. Gün günü eskitir; özlem özlemi kamçılar. Ve gelir düğün gününe 

dayanır. Dayanır ki, bir yanda davullar zurnalar; öte yanda saz söz. Üç gün üç gece sürer 

düğün. Erkekler bir yanda halay çekip lorke oynarken; kadınlar da kendi aralarında 

eğleniyorlar. Maniler söyleyip, oyunlar oynuyorlar. Dağdan taşınan odunlar, gece yığılır köy 

meydanına... Bir ateş yakılır; sinsin ateşi. Sonra da sinsin oynanır etrafında ateşin, güreşler 

tutulur. 

Üçüncü günün akşamı, güvey tıraşı yapılır. Ağır ağır tıraş eder güveyi berber. Bir 

yandan da kabak kemane, debildek çalar çengiler. Güvey tıraş edilirken, töreler gereği herkes 

bir bahşiş karşılığı şişelerle kolonya serper seyircilere. Ama bu bahşiş dolgun bir bahşiştir. 

Güveyin yakınları, arkadaşları daha çok bahşiş atmak için yarışırlar birbirleriyle. Güveyin 

tıraşından sonra, sağdıçlar oturur berber koltuğuna. Onların tıraşı da törenle tamamlanır. 

Sonra güvey sağdıçların arasında düşer yola. Bir yandan da gençler “Atalım atalım” çeker. 

Karşıdan “Nereye” diye sorarlar “Herkesi sevdiğinin kucağına” diye yanıtlarlar. Hep birden 

silahlar çekilir, havaya kurşunlar sıkılır. Evin kapısına kadar böyle sürer bu. Sonra Halil’in 

sırtı yumruklanır, salınır içeriye. Gerdek odasının kapısında telli duvağıyla Zeynep ayakta 

beklemektedir Halil’i. Halil girer gerdek odasına; girer ya kulaklarında bir uğultu, gözlerinde 

bir karartı. Bir tek ses geliyor kulaklarına, geyik sesi! Hem de evin yanından geliyor ses. Halil 

durur. Kulak kabartır sesin geldiği yana. Basbayağı geyik sesi bu. Üç günlük yoldan duysa, 

tanır geyik sesini Halil. Bir durur. “Kör şeytan, kör gözüne lanet” der. Atar adımını içeri. 

Daha fazla gelmeye başlar geyik sesi. Dayanamaz, duvardaki tüfeğini kaptığı gibi fırlar dışarı. 

Zeynep’e de “şimdi gelirim” der. Ses yakından uzağa gitmeye başlar. Halil sesin peşinde. Ses 

Gâvur Dağları’na doğru çekilir. Halil de peşinde. O gider ses uzaklaşır. Varır Gâvurun 
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Dağı’na ulaşırlar. Ulaşırlar ki, ne görsün Halil. Alageyik çıkmış bir kayanın üstüne, bakıyor 

Halil’e. Ayın şavkı vurmuş ki pırıl pırıl derisi. Bir de alaylı bakıyor ki Halil’e. Atar bir 

kayanın siperine kendini Halil. Nişanlar tüfeğini. Tam tetiğe basacak, fırlayıverir Alageyik. 

Kayıp! Sonra yeniden sesi gelir yakından. Varır Halil. Bakar çıkmış bir kayanın tepesine 

Alageyik. Kaya da kaya! Üç bir yanı uçurum. Gözü kararır Halil’in. Uçurumu görecek 

durumda değil. Yeniden yumulur yere. Basar tetiğe. Alageyik yığılır kalır kayanın üstüne. 

Halil’de bir heyecan, bir sevinç. “Hem Zeynep’e kavuştum, hem de ava”, diye geçirir içinden. 

Bir koşu geyiğin yattığı kayaya yönelir. Tam yanına gelir Alageyiğin, atar elini ki tutsun 

geyiği, Alageyik fırlar ayağa. Fırlamasıyla da çifteyi sallaması bir olur Halil’e. Tüfek bir 

yandan, Halil bir yandan boylar uçurumun dibini. 

Gerdek odasında da Zeynep bir bekler, iki bekler, bakar geleceği yok Halil’in. Koşar 

tüfeğin asılı olduğu duvara bakar. Tüfeğin yerinde yeller esiyor. Fırlar allı duvağıyla dışarı 

Zeynep. Fırlar da anlatır durumu sağdıçlara. Herkeste bir merak, bir telaş. Nerdeyse gün 

ağaracak, Halil yok ortalıkta. “Gerdek gecesi güvey kalır mı dışarıda. Mutlaka başına bir iş 

geldi” derler. Köy gençleri gruplar hâlinde düşerler dağ yoluna. Şu tepe senin, bu tepe benim. 

Adım adım. 

Derler ki, köy gençleri ve al duvaklı Zeynep, Halil’in düştüğü uçurumun kenarına 

ulaştıklarında, Halil’in sesi bir inilti gibi geliyordu uçurumun dibinden. “İp salalım çekelim 

yukarı” derler. Diyene kalmaz ses seda kesilir Halil’de. Zeynep bir al duvağına bakar, bir 

uçurumun dibinde yatan Halil’e. “Sensiz dünya haram bana” der, bırakır kendini Halil’in 

yattığı uçurumun dibine. 

O gün, bugündür bir ses gelir kayalıklardan. Uğuldar uğuldar bir türkü olur. Bu ses 

geyik avına tövbeler eden Halil’in yanık sesidir der duyanlar. 

Bu efsaneyi, dilden dile; kulaktan kulağa ulaştıranlar bir şey daha derler. Uçurumun 

dibindeki iki sevgilinin mezarlarının üstünde, her yılın ilkbaharında, aynı günlerde, tam seher 

vakti tanyeri ağarırken iki tek çiçek açar. Bu çiçeğin biri kırmızı, duvak renginde, öteki mavi 

açar. Tam çiçekler boylanıp, birbirine kavuşacakken, ötelerden bir geyik uçarak gelir, 

çiçekleri yer. Bu her yıl böyle sürer gider. Çiçekler kavuşamaz birbirine. 
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Ek 2. Av konulu bazı türkülerin notaları 
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Osmanlı Mutfağında Av Etleri 
Priscilla Mary Işın* 

Burhan Oğuz’a göre hem av hem av etine meraklı Selçuk padişahları, av dönüşünde 

avladıkları hayvan ve kuşlardan oluşan içkili ziyafetler verirlerdi,1 hatta iki Selçuk padişahı, 

Melikşah ve Alâeddin Keykubad, av etini fazla kaçırmaktan öldüler.2 

Osmanlı döneminde av eti merakı bu kadar ileriye götürülmese de saray çevrelerinde 

av eti yenmeye devam edildi. II Murat, ava çok meraklıydı3 ve Fatih Sultan Mehmed’in 

haftalar süren teşkilatlı av gezileri yaptığı biliniyor. Av sırasında yenilen av etlerinin kaydı 

olmamasına rağmen Fatih’in oğulları için yaptırdığı sünnet düğününde kaz ve ördek 

çevirmeleri pişirildiği biliniyor.4 Padişah ve saray avcılarının yakaladıkları kuş ve hayvanlara 

para ödenmediğinden muhasebe defterlerinde yer almaz, ancak 1489-90 yılında avlanan 

ahuları taşımak için arabacılara ödenen para kayıtlıdır. III. Selim’in tarihçisi Ahmed Cavid, 

ahu için “Kebabı ve sâ’ir ta’âmı olur” demesinden bu hayvanın etinden koyun etiyle yapılan 

yemeklerin benzerlerinin yapıldığı anlaşılıyor. 

16. yüzyıla gelince saray mutfak defterlerinde parayla satın alınan yüzlerce su kuşu 

(Devellioğlu’una göre mürg-ü abî tabiri özellikle ördek için kullanılıyordu), bir yabani kaz 

türü olan anıt (angıt, Tadorna ferruginea), bir tür orman horozu veya dağ tavuğu olan 

bedenos (Tetrao) ve keklik kayıtlıdır.5 Beyazıt ve Cihangir’in 1539 yılındaki sünnet düğünü 

ziyafetlerinde keklik, tavus ve ördek kebapları, 900 kaz ve 200 güvercin pişirilmişti. Kaz ve 

güvercinlerin sarayda yetiştirildiği biliniyor,6 Michel Baudier’in verdiği saray mutfağına 

                                            
* Priscilla Mary Işın, Araştırmacı-Yazar, İstanbul. 
1 Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür Kökenleri, C. 1 (Beslenme Teknikleri), İstanbul 1976, s. 555 (from O. 

Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Ankara 1958). 
2 Age, s. 555. (from İmad ad-din İsfahânî – Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi) 
3 Broquiere’e göre II. Murad tutkulu bir avcı olup 2000’den fazla doğancısı vardı. 
4 Arif Bilgin, “Seçkin Mekanda Seçkin Damaklar: Osmanlı Sarayında Beslenme Alışkınlıkları (15.-17. yüzyıl)”, 

Yemek Kitabı: Tarih – Halkbilimi – Edebiyat, hzl. M. Sabri Koz, Kitabevi, İstanbul 2002, s. 52.  
5 Lütfi Ömer Barkan, ‘İstanbul Saraylarına ait Muhasebe Defterleri,’ Belgeler, C. IX, S. 13, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara 1979, s. 1-380. 
6 Arif Bilgin, Osmanlı Saray Mutfağı, Kitabevi, İstanbul 2004, s. 194. 
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günlük alınan hayvanlar listesinde kaz ve güvercinler av kuşlarından ayrı olarak sayılıyor.7 

Ancak Evliya Çelebi, Terkos Gölünde avlanan balıklar ve kuşlar anlatırken, avcıların “niçe 

kerre yüz bin kazları sayd ederler” dediğine bakılırsa, muhtemelen mevsiminde yabani kazlar 

de yeniliyordu.8 

Gelibolulu Mustafa Ali, av etinin lezzetinin üstünlüğünü söylüyor: ‘Aslında av etinin 

can beslemek yerine geçer tatlı ve şekerli bir lokma olduğu ve her açın ve oburun o güzel 

yiyeceklere doymadığı herkesin bildiği, büyük, küçük herkesin üzerinde birleştiği bir 

nesnedir ... turnalar, kazlar, sülünler ve hüma-uçuşlu keklikler ve bütün kuşları içine alan, 

başka yemeklerden ayrıcalıkları meydanda olan kuş avlarıdır. Bunların avlanması, yüksekten 

uçan kuşlara ve iki kanatlı olanların şahbazlarına hastır. Özellikle bu avların halâl olduğu 

üzerinde Kur’an-ı Kerim’de kesin hükümler vardır. Üçüncüsü, dört ayaklılardan geyik ve 

tavşanların avlanması, yaban eşeği, arslan, kaplan, tilki ve kurt dedikleri hayvanların 

avlanması, yakalanmasıdır ki kiminin yinmeleri halâldir ve taze eti eşsiz bir lezzet verir. 

Kiminin yinmesi haram ise de derisinden ve başka yerlerinden bütün yararlanılır. Bunların 

avlanmasındaki yarar, salt çıkar ve paradır. Dördüncüsü, deniz avı sayılan balık avlamasıdır. 

Kimi olta ile, kimi ağla bunların avlanması hoş ve tatlı bir keyiftir.’9 

Birçok yabancı seyyah Türkiye’de Müslümanların av hayvanlarının şeriat kurallarına 

uygun öldürülmediği ihtimalini düşünerek av eti yemediklerini söylüyorlar. Mustafa Ali’nin 

av etinin helal olduğunu vurgulayarak söylemesi, o dönemde av etini yemekten çekinen bir 

dindar kesimin varolduğuna işaret ediyor. Kuş avcılarına şüphe ile bakıldığını da biliyoruz: 

“Muhtesib kuş avcılarına dikkat etsin. Çoğu namaz kılmıyorlar. Dindar da değiller.”10 Bu 

konuda Muradja d’Ohsson, uzun uzun şeriata göre av hayvanlarının öldürme kurallarını 

anlattıktan sonra, şunları söylüyor: “Müslüman av etini az yer. Bu onların av etlerini 

sevmediğinden değil usulüne göre avlanmamış haram bir eti yemek endişesinden gelir. 

Üstelik içlerinden pek çoğu da hayvanlara karşı fazla şefkatlidir. Bu bakımdan hükümdar 

olsun devlet büyüğü olsun alelade vatandaş olsun aralarında fazlaca av meraklısına 

                                            
7 The History of the Imperial Estate of the Grand Seigneurs: Their Habitations, Lives, Titles, Qualities, 

Exercises, Workes, Revenewes, Habit, Discent?, Ceremonies, Magnificence, Judgments, Officers, Favourites, 
Religion, Power, Government and Tyranny, translated out of French by E.G.S.A., London 1635 (ilk baskı 
Paris 1625) s. 140.  

8 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yapı Kredi Yayınları, C. VI, s. 86. 
9 Ziyafet Sofraları (Mevaidü’n-nefais fî kavâidi’l mecâlis), hzl. Orhan Şaik Gökyay, Tercüman 1001 Temel Eser, 

İstanbul 1978 s. 72-3. 
10 Yusuf Ziya Kavakçı, Hisbe Teşkilatı, Bir İslam Hukuk ve Tarih Müessesesi Olarak Kuruluş ve Gelişmesi, 

Ankara 1975, s. 97. 
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rastlanmaz. Diğer taraftan millî tarihlerinde daha dindar olanların av etlerine karşı daima 

çekingen davrandıklarını hatta aldıkları av hayvanının parasını sadaka olarak fakirlere 

verdiklerini okumaktayız.”11 

Hayvanlara duyulan acıma duygusu konusunda çok şey söylenebilir, burada sadece 

bunun çok eskiye gittiğini gösteren bir örnekle yetineceğim. MS 650 yılı civarında Göktürk 

Hanını ziyaret eden Çinli gezgin Hsien-tsang, Hanın yazları geçirdiği Binbir Pınar 

yaylasındaki geyiklerin avlanmalarını yasakladığını, bir kısmına çıngırak ve yüzük taktığını 

anlatıyor.12 

Bunlara rağmen Hans Dernschwam’ın 16. yüzyıl ortasındaki ‘Nedense Türkler böyle 

şeylere heves etmiyorlar. Bilmiyorlar; ne balıkçılıkla, ne de avcılıkla meşgul oluyorlar’ 

görüşü toplumun ancak belli bir kesim için doğru olabilir.13 Aynı yıllarda esir alınarak 

Türkiye’de 13 yıl yaşayan Bartholomeus Georgieuiz, “Bu dünyada avcılıktan Türkler kadar 

zevk alan hiç bir millet yoktur” diyor.14 

Avrupalılar kadar değilse de Osmanlıların av etini sevdikleri, mutfaklarında av etine 

yer verdikleri görülüyor. Gelibolulu Mustafa Ali, III. Murad’ın oğlu şehzade Mehmed’in 

1582 yılındaki sünnet düğünü ziyafetlerinde ördek, kaz ve asfur (serçe veya serçe gibi küçük 

kuşlar) sunulduğu, hatta bütün olarak büryan edilen bir sığırın içinden kurt, tilki gibi vahşi 

hayvanların fırladığını anlatıyor.15 Fransa kralı XIII. Louis’in tarihçisi Michel Baudier (1589-

1645) Osmanlı sarayına her gün yüz çift av kuşunun alındığını bildiriyor.16 III. Murad’ın 

Yahudi asıllı hekimi Hierosolimitano Domenico (1552-1622), Divan görevlileri için 

hazırlanan yemeklerde av kuşlarının bulunduğunu yazıyor.17 

Evliya Çelebi, av ve av etleri konusunda çeşitli ilginç bilgiler veriyor. Örneğin, 

Istranca Dağlarında yeniçeri avcılarının avladıkları alageyik, karaca ve geyik etlerinin 

                                            
11 Mouradja D’Ohsson, 18. Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Adetler, Tercüman 1001 Temel Eser 3, tarihsiz, s. 27. 
12 Buddhist Records of the Western Countries (http://www.iras.ucalgary.ca/~volk/sylvia/Hsien-Tsang.htm). 
13 Hans Dernschwam İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, çev. Yaşar Önen, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

yayınları, 1987, s. 302. 
14 Ofspring of the House of Ottomano and officers pertaining to the Great Turkes Court, whereunto is added 

Bartholomeus Georgieviz Epitome of the customes, Rytes, Ceremonies and Religion of the Turkes: with the 
miserable affliction of those Christians whiche live under their captivitie and bondAge, Londra, C. 1570, y. 
44b. 

15 Cami’u’l-buhur der Mecalis-i Sur, hzl. Ali Öztekin, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996, 236-250. 
16 Michel Baudier, The History of the Imperial Estate of the Grand Seigneurs: Their Habitations, Lives, Titles, 

Qualities, Exercises, Workes, Revenewes, Habit, Discent, Ceremonies, Magnificence, Judgments, Officers, 
Favourites, Religion, Power, Government and Tyranny, Londra 1635, s. 140. 

17 Domenico’s Istanbul, translated with an Introduction and Commentary by Michael Austin, E. J. W. Gibb 
Memorial Trusts, 2001, s. 18. 
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Yeniköy’e götürülüp saray için pastırma hazırlandığını söylüyor.18 İleri gelenlerin av 

sırasında yakaladıkları hayvanları kırlarda pişirterek yediklerini de ondan öğreniyoruz:19 

Defterzade Mehmet Paşanın avladığı keklik, turaç, sülün gibi kuşlar ve ahu gibi hayvanları, 

aşçıları tarafında çay kenarında pişirilirdi. Kemah’ta halkın yazın bıldırcın avlayıp kış için 

turşusunu hazırladıklarını anlatıyor.20 Benzer şekilde Kıbrıs’ta incirkuşunun (Sylvia 

hortensis) turşusu yapılarak fıçıda Avrupa’ya ihraç edilmekteydi.21 19. yüzyıla gelince de av 

etlerine olan ilgi sürüyordu. Ekim 1829 tarihinde II. Mahmud, Kaptan Paşadan saray için dört 

yüz düzine bıldırcın ısmarlamış ve kafesler içinde canlı olarak saraya getirilmişti.22 

Tıp kitaplarında çeşitli av etlerine rastlanır, örneğin 14. yüzyıl sonlarına ait 

Müntahab-ı Şifâ adlı kitapta adı geçenler şunlardır: kaz, ördek, serçe, keklik, güvercin, 

bıldırcın, sülün, toy ve durrac (turaç, Francolinus francolinus), tavşan, sığın (alageyik), geyik 

ve kulan (yaban eşeği de denilen bir tür yabani at, Eguus hemionus).23 Evliya Çelebi’ye göre 

Edirne şifahanesinde sinir hastalarına av kuşları yediriliyordu.24 

Keklik, bıldırcın, sülün, çulluk, kaz, ördek, ispinoz, üveyik, sığırcık, yelve, çil kuşu, 

kara tavuk ve toy kuşu, tedavi amaçla değil zevk için yenilen av kuşlarındandır.25 Av kuşların 

daha çok çevirmesi veya kebabı yapılır, özellikle küçük kuşlar ızgarada kızartıldıktan sonra 

pilavla birlikte yeniliyordu.26 Anadolu kazaskeri Selim Paşa’nın Kırım Savaşı sırasında 

Küçük Çamlıca’da verdiği ziyafette sunulan yemekler arasında ördek palazı kapaması 

vardı.27  

                                            
18 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yapı Kredi Yayınları, C. I, s. 196. 
19 Age, C. II, s. 190. 
20 Age, C. II, s. 195-6. 
21 Jean Baptiste Tavernier, The Persian Travels: The First Book of Monsieur Tavernier’s Persian Travels, 

Containing The Several Roads from Paris to Ispahan The Chief City of Persia, through The Northern 
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Tavşanların avlandığına dair bir çok kayıt bulunuyor,28 ve bu hayvanın Aleviler hariç 

Müslümanlar tarafından yendiği de 1844 tarihli bir yemek kitabında tavşan kebabı ve tavşan 

yahnisi için tarifler bulunmasından biliyoruz.29 Tavernier’e göre Ermeniler de tavşan etini 

yemiyorlardı.30 Aynı kitapta karaca ve geyik etlerinin de tavşan kebabı gibi pişirildiği de 

yazılı. 1840’larda üç yıl İstanbul’da yaşayan Charles White, Pera ve Galata’nın pazarlarında 

bol miktarda tavşan, karaca, sülün, çulluk, keklik, bıldırcın ve çok çeşitli küçük kuşların 

bulunduğunu, bunların Bulgar avcıları ve tezkireli avcılar tarafından getirildiğini yazıyor.31 

19. yüzyılın ikinci yarısına ait yemek kitaplarında bulunan av etleri tarifleri arasında 

şunlara rastlanır: keklik dolması, ördek palazı kebabı, patlıcanlı bıldırcın kebabı, kaz palazı 

kebabı, karaca ve geyik ve yaban keçisi kebabları, kaz ve ördek tas kebabları, kaz ve ördek 

fırın kebapları, ördek dolması, ördek palazı dolması, kaz ve ördek vesair av kuşları 

ciğerlerinden iç, bıldırcın vesair kuş pilavları, ve kaz, ördek vesair av etleri kavurması. 
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Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede “Av-Et” İlişkisi 
Ayşe İlker* 

İnsanoğlunun yeryüzündeki macerası içinde, karnını doyurmak ve beslenmek için sarf 

ettiği çaba malumdur. Doğada yenebilecek besinlerin ve yararlanılabilecek gıdaların, insanın 

doğrudan kullanımına hazır olmayışı, yiyeceğe deneme- yanılma biçiminde ulaşmayı 

gerektirmiştir. 

Bugün için temel gıda maddelerinin başında gelen ve tıbben de protein kaynağı olarak 

tüketilmesi önerilen “et”, insanlık tarihinde, başlangıçta avlanma yoluyla elde edilen bir 

yiyecek maddesi olmalıdır. Ava çıkmak ve avlanmak, yaban hayvanlarının 

evcilleştirilmesinden önce, insanoğlunun en doğal eylemlerinden olsa gerektir. Yaban 

hayvanlarının evcilleştirilmesi sürecinde, avlanarak “et” tadıyla tanışan insanın, bu tadın 

gerçek anlamda bir yararla birlikte bulunduğunu bunlara koşut olarak öğrenmesi, insanın 

“et”le ilişkisinin artmasını getirmiştir. Uzun zahmetlere katlanmadan ve canını da tehlikeye 

atmadan, evcilleşen hayvanların etinden yararlanabilme, sonraları insanoğlunun avla ve 

avcılıkla olan ilişkisini de zayıflatmış olmalıdır. 

Şehirleşme / medenileşme sürecinde gelinen son noktada ise, insan-av, av-et ilişkisinin 

oldukça zayıf devam ettiği görülmektedir. Burada, av hayvanlarının ticari kaygılarla, kürk, diş 

ve benzeri “değerli” kabul edilen hayvan organlarından dolayı katledilmesini saf anlamıyla 

av’dan ayırmak gerekir. 

Bu bildiri, tarih boyunca çok geniş bir coğrafyada atı ve silahıyla yaşamış Türk 

toplumunda, avlanan hayvanların etinin değerlendirilme biçiminin nasıl olduğu sorusuyla 

hazırlanmıştır. Bu temel soruyu destekleyen diğer sorular ve merak unsurları ise, av 

hayvanlarının etinden yararlanılırken, bir dinî öğretinin yasak/haram, serbest/helal kavramları 

esas alınıyor muydu, pişirilme yöntemleri konusunda bunlara uyuluyor muydu ve bütün 

bunlar, Türkçenin kelimeleri ve anlatım biçimleriyle nasıl vücuda geliyordu? Ayrıca avlanan 

hayvanların etlerinden yapılan yemek adları, bunların tatları ile ilgili vasıflandırmalar, 
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dilimizin hangi kelimeleriyle, nasıl anlatılıyordu? Bildirinin bundan sonraki bölümlerinde, 

tarihsel metinler bağlamında bu sorulara cevap aranacaktır. Ancak bu noktada şunu da 

açıklamak gereği vardır: Konu sadece av hayvanlarının etleriyle sınırlandırıldığı için, 

Türklerde çok zengin olan et yemekleri çeşitleri buraya yansımayacak ve ele alınan sorun da 

sadece et yemekleri olmadığı için, sadece av-et ilişkisi irdelenecektir. 

 

Yöntem 

Tarihsel metinler bağlamında hem girişte sorulan soruları cevaplandırmak, hem de 

‘av-et’ ilişkisini tespit etmek için Türkçe’nin şu tarihsel kaynakları taranmıştır: Kutadgu Bilig, 

Divanü Lügati’t–Türk, Nehcü’l-Feradis, Kısasü’l-Enbiya, Dede Korkut Kitabı, 

Muhakemetü’l-Lügateyn, Mükaddimetü’l-Edeb ve Tarama Sözlüğü. Bu kaynaklar taranırken 

şu kelimeler esas alınmıştır: “av, kuş, et, keyik, tonuz, ye-” Bu kelimelerden başka, av ve et 

kelimesini çağrıştıran ve ilgilendiren diğer kelimeler de tarama yapılırken gözden 

geçirilmiştir. Ancak doğrudan av-et ilişkisini vermeyen örnekler metne alınmamıştır. 

 

Av-Et İlişkisi 

Burada av-et ilişkisi ele alınırken üzerinde durulan nokta, Türklerin avladıkları her 

hayvanın etini yiyip yemedikleri, sıklıkla avlanan av hayvanlarının hangileri olduğu ve 

avlanan hayvanların etlerinden pişirilen yemek adlarıdır. Türklerin sofrasında etin ve etle 

pişmiş yemeklerin baş/ana yemek olduğu düşünülürse, et yemeklerinin adlarının ve bunların 

pişirilme biçimlerinin ifadesinin çok çeşitli olduğu görülecektir. Ancak, asıl merak edilen, bu 

çeşitliliğin av etlerine ve av yemeklerine ne kadar yansıyabildiğidir. Günümüzün şartlarında, 

görsel alanda sürekli olarak tanımlanan ve tarif edilen yemek çeşitleri, bunların adları ve 

bilinirliği, tarihsel dönemlerdekinin devamı mıdır, sorusu da av-et ilişkisinin başka bir 

boyutudur, diye düşünmekteyim. Bu bakımdan, Türkçenin taranan tarihsel metinleri doğrudan 

günümüzdeki yemek kitapları veya sağlıkla ilgili kitaplara benzemediği için, amaca 

ulaşmakta yeterli olmayabilir.Ama her hâlükârda, av-et, insan-et, yemek-et ilişkisini verecek 

yapılar örneklenebilmiştir. Şimdi bunları gösterebiliriz: 

Taranan eserlerden Kutadgu Bilig (KB), Türkçe’nin kelime dağarcığı bakımından 

oldukça zengin ve şiir diliyle anlatımda en yüksek üslubu yakalamış bir eseridir. Eser, sadece 

edebî sanatları açısından bile başlı başına bir değerdir. Böyle bir eserde, doğrudan doğruya, av 

ve et tanımlamaları olması beklenmez. Ama yine de, av-et ilişkisini irdeleyebileceğimiz 

birkaç örnek bulunmaktadır. 
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KB’de av-et ilişkisi kelimelerin asıl anlamlarıyla değil, mecazi ve metaforik 

anlamlarıyla verilmiş ve bu kavramlar, soyuta dayalı yüksek bir anlatım için araç olarak 

kullanılmıştır: 

“Ey hükümdar, şu üç şeyin semizi fenadır, biri köpek, biri av kuşu, biri de vücuttur.” 

6364 

“Kuşun avlamazsa, bunu zararı bir ördektir; köpeğin avını bırakırsa zararı nihayet bir 

kakımdır.” 6368 

Bu dizelerde, avlama işi için kullanılan iki hayvanın, av kuşunun ve köpeğin, semiz ve 

bakımlı olduklarında, ördek ve bunun gibi avları avlamayacakları belirtilmiş ve avla ilgili 

gerçek anlamdan yararlanılarak vücudun iyi beslenmesi sonucunda, umursamaz hâle geleceği 

anlatılmıştır. Burada, beslenmeyle ilgili temel kavram semizliktir. 

“Dikkat edersen, dünyanın tabiatı gibi, tavrı ve hareketi de doymak bilmez bir 

ejderhaya benzer.” 6388 

“İnsanı san ki, kendisi bizzat besler ve kendisi semirtir; sonra kendisi onun etini yer ve 

onu zayıflatır.” 6389 

Bu dizelerde de açıkça görüldüğü gibi, dünya, doymak bilmez bir ejderhaya, dolaylı 

olarak da sürekli olarak beslenen büyük bir av hayvanına benzetilmiştir. İnsan bu hayvanı 

sürekli semirtir ve sonra onu avlayarak – ejderhanın büyük uğraşılar sonucu yakalandığını 

düşünürsek- onun etini yer. Burada tamamen av-et ilişkisine dayanılarak çok çarpıcı bir 

benzetme yapılmıştır. 

KB’de, bunlardan başka, özellikle av ve et kelimesinin geçtiği dizeler hep ibret verici, 

çarpıcı metaforlarla örülmüştür. Gündelik hayatın yeme, pişirme ve avlanmayla ilgili alanları 

ve kelimeleri gerçek anlamlarıyla hemen hiç kullanılmamıştır. Ancak, gündelik hayatta 

avlanarak ete ulaşma ve etle karın doyurma temel davranışları ve bunların adı olan sözler, çok 

doğal olarak bu sözlere bağlı soyut alanlarda, somuta bağlı yeni soyut ve somut anlam 

katmanlarının oluşmasını sağlamıştır. 

Divanü Lügati’t-Türk (DLT), KB’e göre, et yemeklerinin adları ve bunların pişirilme 

yöntemlerini veren kelimeler yönünden daha zengindir. Bu zenginlik de, eserin bir sözlük 

biçiminde düzenlenmesinden ileri gelmektedir. Kaşgarlı Mahmut, bir maddeyi açıklarken, o 

maddeyle ilgili yeni bağlantılar kurmaktadır. Bu bağlantılar da hayatın hemen her safhasını 

anlatabilen adlar, fiiller ve tanımlamalar içermektedir. Gündelik hayatın işleyişi ile ilgili pek 

çok kelime DLT’te yer almıştır. Yemek çeşitleri, ekmek ve unla yapılmış aşların adları da 

oldukça zengin olarak verilmiştir. 
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DLT’te, av-et ilişkisini gösterebilecek örnekler, pışık et, pışıg, et yıdı- “kok-, çung et 

“iri doğranmış et”, kung et “kaslı et”, et togra, et tuza-, et söklin “kebap yap-”, et tit- “et dit-”, 

yazok et “pastırma” biçiminde geçen kelimelerdir. Bu kelimeler aynı zamanda Türkçede etle 

ilgili kavramların zenginliğini göstermektedir. Bu zenginliğin içinde av etleri de olmalıdır. 

Ancak metinlerin özelliklerinden dolayı, bunların doğrudan işlendiği örnekleri bulmak 

güçleşmektedir. 

Kısasü’l- Enbiya’da (KE), insanın yeryüzündeki macerası peygamberler üzerinden 

verilir. Yeme-içme alışkanlıkları ve bu konudaki helal-haram bilgileri KE’da oldukça geniş 

yer tutar.Aşağıdaki örneklerde, kartalın avlanabilen ve eti yenen bir kuş olmadığını öğrenme 

safhası verilmiş, diğer kuşların da pişebilme özelliklerine göre “yenenler” arasında bulunduğu 

belirtilmiştir.  

KE’de mal tawar, yılkı kara gibi evcil hayvanların toplu adları; tewe, koy, uy gibi tür 

adları geçer, av avla-, avga bar-, birleşik fiilleri yer alır ve yemekle ilişkili olarak aş boguz 

kıl-, bışıg aş kalıpları geçer. 

“adem etmek yer erdi, et arzuladı, bargıl kuş awlagıl. awladı bir kargawul tutdı, bir 

bürküt tutdı, olarnı boguzladı otga sökildi, kargawul bişti, bürküt bişmedi. bürkütnü otga 

kömdi, tamam köydi” cümlelerinde de et arzula-, kuş avla-, boguzla-, otga sökül-, kargawul / 

bürküt biş-, köy- kelime ve kalıplarıyla av hayvanlarının pişirilme yöntemi ve biçimi 

gösterilmektedir. 

Nehcü’l-Feradis de(NF), İslâmiyet’in ilk dönem olaylarını oldukça canlı bir şekilde 

anlatan ve Türkçesi açısından da Türk dili tarihinde oldukça önemli yer tutan bir eserdir. 

Aşağıdaki örnekler NF’deki av-et ilişkisini veren örneklerdir: 

“Sökülmiş kuş keltürdiler,” (137-17) 

“Küweçning agzı açılmış erdi, içinde et birle şurba qaynayur erdi. 

Küveç içindeki ta’am murdar bolur mu ya yok mu?” (193-7) 

“Tonuz etini keltürdiler anı takı tenavul kıldı.” (365-2/3) 

“Takı tört ming sıgır her kün boguzlanır erdi. Munça nimetlerdin Süleyman 

peygamber hergiz tatmaz erdi.” (211-2) 

“Yılkı karası ingen üküş erdi. takı özününg adatı ol erdi kim sufrasında konuk 

bolmasa, heç ta’amka eliq sunmaz erdi.” (211-15) örneklerinden, kuş etinin kebap yapıldığı, 

yiyeceğin murdar hâle gelişi, hayvanların kesilişi resmedilmektedir. 

NF’deki bu cümlelerden sökülmiş kuş, küweç, et birle şurba, ta’am murdar bol-, tonuz 

eti, tenavül kıl-, sıgır boguzla-, ta’amka el sun- gibi örnekler av-et ilişkisinde pişirme ve yeme 
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biçimlerini gösteren kelime ve kalıplardır. NF’de ayrıca kol eti, yagrın eti, 33-11 tamlamaları 

da etin en değerli kısımlarının adlarıdır. 

Dede Korkut metinleri, Türk edebiyatının ve Türk dilinin en hareketli metinleridir. 

Metinlerin iç dünyasını görkemli bir coşku kuşatmıştır. Hikâyelerdeki kahramanların doğayla, 

insanlarla ve ilahi güçlerle ilişkilerinde, son derece yalın, etkili ve çarpıcı bir anlatım vardır. 

Bu aynı zamanda hikâye anlatıcısının dili kullanmadaki gücünü ve tecrübesini de 

göstermektedir. Atla, avla ve yemekle ilgili anlatımlar, sanki canlı bir hayat safhasında 

bulunuluyor izlenimi verir. 

DK’ta av avla-, kuş kuşla-, ava çık-, sıgın geyik yık-, ava git-, boynu uzun bidevi geyigi 

alıp yık-, semüz et, şölen yimegi, yahnı, kara koyun yahnısı gibi örnekler görülmektedir. 

DK’ta, geyik avının anlatıldığı bölümlerde geyik etiyle ilgili olarak en çok kullanılan 

tanımlama semüz kelimesidir. 

Mukaddimetü’l- Edeb, Zemahşeri’nin eserinden Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Eserde, 

av-et ilişkisini verebilecek yapılar şu şekilde örneklenebilir: 

“Yakın keldi anga kedik, yavutdı anga av” 5-5 

“avsuz kaytdı avçı” 24-5 

“avladı susmarnı” 134-2 

“avladı keyikni” 134-5 

“avladı anı/ üyürdü anı/ aşlık keltürdi” 147-7/8 

“avladı anı/ mazasız baldı anıng üze tiriglik” 172-7 

örneklerinde, av-et ilişkisi açısından önemli olan fiil üyür-’dür. Burada avlanan geyik 

etinin ayıklanması tanımlanmaktadır. 

Muhakemetü’l-Lügateyn’de ise, av-et ilişkisini veren şu bölüm vardır: 

“Avda umde ki kiyikdür.  

Ve bir şur u şeynlıg av ki tonuz avıdır.” Bu cümlelerde geyik etinin en değerli av eti 

olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca koyun azalarına aşuglug ilik, yan süngek, kaburga, igik, orta ilik, boguzlagu 

adlarının verildiğini de görmekteyiz. 

Tarama Sözlüğünde, av- et ilişkisini verebilecek şu örnekler vardır:Aruk tavşan, semiz 

yağlı. Ayrıca, “avcar: tencereye konan yemek malzemesi” tanımlaması bulunmaktadır. Ancak 

bu tanımlama bir yemek tanımından çok, tencereye avuçla koyma biçimini izah ediyor 

olmalıdır. 
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Sonuç 

Tarihsel metinler bağlamında ele alınan av-et ilişkisi, metinlerin içerikleri ve işlediği 

konular doğrudan bu kavramlar etrafında ele alınmış olmadığı hâlde, Türkçe’de söz 

kalıplarına ve özgün anlatım biçimlerine dönüşebilmiştir. 

Metinlerde av-et ilişkisini gösteren söz ve söz kalıpları şu biçimde sıralanabilir: 

aş boguz kıl- “karnını doyurmak” 

otga sökil- “ateşte yakmak” 

tenavul kıl- “yemek” 

bürküt/kargavul köy- “kartal ve kargavul kebap etmek” 

sökülmiş kuş “kebap edilmiş kuş” 

et arzula- “canı et istemek” 

semüz “semiz” 

yahnı “karakoyun yahnisi” 

üyür- “ayıklamak” 

küweç “güveçte pişirilen et yemeği” 

et birle şorba “et ve çorba” 

kol eti “but eti” 

yagrın eti “sırt eti” 

boguzla- “kesmek” 

şölen yimeği “büyük toplantılarda ortaya konan etli yemek” 

geyik yık- “geyik avlamak ve kesmek”  

ta’amka el sun- “yiyeceğe el değdirmek” 

et söklin- “kebap yapmak” 

Bu örneklerden sonra, Türklerin av hayvanlarının etlerini daha çok kebap yaparak 

yedikleri ve bunu et söklin-, köy-, otga sökil- biçiminde ifade ettikleri söylenebilir. Ayrıca, 

Türklerin en çok avladıkları hayvanın geyik olduğunu, kuşlar içinde de kartal ve yırtıcılar 

dışındakilerin etinden yararlanıldığını söylemek mümkündür. 
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Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller 

Behiye Köksel 

Sözlü Kültürde Sembol ve Simge Kavramları Hakkında  

Şiir deyince, şiiri şiir yapan unsurlar içerisinde ilk akla gelenlerden birisi sembol ve 

imgelerdir.  Sembol, simge, imge  edebiyatın, dolayısıyla da onun bir şubesi olan halk 

edebiyatının anlam  derinliğinin çözümlenmesinde ve daha iyi anlaşılmasında en önemli 

etkendir. Halk edebiyatının sadece şiir veya şiirli kısımlarında değil, bütün sözlü kültür 

ürünlerinde sembol olmazsa olmazlardandır. Divan edebiyatında mecaz ve mazmun 

bağlamında değerlendirilen sembol ve simgeler, sözlü kültürün doğası gereği insanlık tarihi 

kadar eski ve zengindir. Nitekim Divan şiirindeki mazmunun tanımı halk türkülerinde ve âşık 

şiirlerindeki sembolleri hatırlatmaktadır. “Mazmun, düşüncenin zekâya dayalı olarak beytin 

içine gizlenmiş hâli, inanç, din, efsane, örf, gelenek, kültür ve yaşama biçimine göndermeli 

olarak kodlanması ve klasikleşmiş, kalıplaşmış, ortak teşbihler sistemidir. Aynı kültürel 

havayı teneffüs eden, aynı inanca sahip, aynı malzemeyi, aynı sabit kurallar içinde kullanan 

şairlerin ortak mecazlarıyla örülen ve kalıplaşan bir şeydir.”1 Bir anlamda mazmunun görevini 

halk edebiyatında sembolik ifadeler karşılamaktadır. Ancak halk edebiyatındaki semboller, 

mazmundan, edebî değil, ama kültürel anlamda çok daha önemli göstergeler taşır. Mazmun 

kaynağını İran, Arap edebî geleneğinden alırken, sözlü kültürdeki semboller millî ve yerli 

kültürümüzden almaktadır.  

Halk şiirimizin veya türkülerimizin sembol açısından zengin olması ritüelist okulun da 

dikkatini çekmiş 20. yy. ortalarına doğru bu konuyla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Halk 

edebiyatında sembolik ifadelerin kullanılışı özellikle âşık edebiyatında bazen seçilerek 

olmuştur, ama anonim eserlerde çoğu zaman  gayri-ihtiyarî olmuştur. Şair, kültürü, gelenek ve 

inanışı doğrultusunda şekillenmiş olan düşünce dünyasının kelimelerini kullanmış, mensup 

olduğu kültürün kodlarını yansıtmıştır. Halk türkülerindeki sembolün geri planında eserin 
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1 Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi, Ankara 2004, s. 85. 
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yaratıcısının mensup olduğu toplumun ortak kültürü vardır. Halkın kültürünü yansıtan en 

önemli gösterge sayabileceğimiz halk türkülerinde kullanılan benzetmelerin, sembollerin bu 

açıdan değerlendirilmesi halk türkülerinin taşıdığı zenginliğin yanı sıra, kültürel geri planı da 

aydınlatacaktır.2 Türk halkının inanışı, edebî zevki, yaşam macerası, gelenekleri, tarihi, 

coğrafyası, sembolleri, imgeleri şekillendirmiştir. Farklı edebiyat ekollerindeki  sanat 

telakkileri bunların kullanımını etkilemektedir. Klasik edebiyatın sanat anlayışı kelimelerin 

çeşitli anlamlar ifade edecek biçimde kullanılarak, anlam derinliğini ve zenginliğini 

amaçladığından mazmunlar seçilerek kullanılmış ve mazmunun birinci görevi de bu olmuştur. 

Sembol kavramı simge ve timsal anlamlarını da taşımaktadır. Sembol kavramı içerisinde 

mecazlar, benzetme ve istiareler de mevcuttur.  

Bu makalede avla ilgili semboller, sembol açısından az araştırılmış avcılık kültü 

bağlamında incelenmektedir. Avcılık sosyo-kültürel hayatın en eski uğraşlarından biri olup 

zamanla ekonomik bağlamından eğlence ve eğitim alanlarına bir kayma yaşamıştır.3 

Avla ilgili sembollerin tiplerini benzetme amaçlı kullanılanlar ve kişinin ruh hâlini 

yansıtanlar olarak iki gruba ayırdık. Ayrıca bu sembollerin nasıl oluşmuş olabileceğini 

inceledik. Sembollerin oluşum biçimlerini de mitolojik kaynaklı olanlar ve doğal 

karşılaştırma yoluyla oluşmuş semboller olmak üzere iki grupta topladık. İncelenen 

türkülerde sembol, benzetme ve istiarelerin bir kısmı farklı bölgelerde büyük benzerlikler 

taşırken; bir kısmı bir veya iki türküyle sınırlıdır. Yaygın olan semboller esas-kök semboller 

olarak değerlendirilerek, çalışma bunlar üzerine kuruldu. Bir kısmı ise geleneksel kullanımda 

ortak bir sembol olarak mevcut olmayıp şairin o andaki ruh hâlini yansıtırken ayrılıkla ve 

gurbetle alakalı anlam kazanan kişisel sembollerdir. Bunlar daha ziyade doğal benzetme 

yoluyla oluşmuş sembollerdir. Çalışmamızda avla ilgili sembollerin kullanımında daha çok 

avcı, avcıya yüklenen anlamlar, avcılık, av hayvanları, tuzak gibi konuların sembolik 

karakterde kullanılıp kullanılmadığı ve hangi anlamları taşıdığına dikkat edilmektedir. Bu 

anlamda avla ilgili semboller içerisinde avcı, keklik, şahin, yeşil ördek, ceylan-ceren vb. 

sıklıkla geçenlerin halk türkülerinin avla ilgili kök sembolleri olarak kabul edilmiştir. Zira 

türküler halkın kültür kodlarını geleneksel kullanımda yaygın olan kök semboller vasıtasıyla 

en kapsamlı ve gerçek şekilde yansıtmaktadır. 

 
                                                
2 Behiye Köksel, “Halk Türkülerinde Ayrılık ve Gurbet Sembolleri”, 3. Uluslar arası Folklor Konferansı 

Materyalleri, Bakü 2005, s. 81-82. 
3 bk. Fuzuli Bayat, “Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avcılık Kültü ve Av İyeleri”, Folklor/Edebiyat, C. 11, S. 44, 

2005/4, s. 49-60. 
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Halk Türkülerinde Avla İlgili Sembollerin Tipleri 

1. Benzetme Amaçlı Kullanılan Av Sembolleri 

Avcı:  

Sözlü kültür ürünlerinin  tarihî  olaylarla sıkı bir şekilde bağlı olması, bağlamın metni 

oluşturması gerçeğinden yola çıkarak türkülerimizde avla ilgili bir dizi benzetme amaçlı 

semboller kullanıldığını tespit ettik. Nitekim ortaçağ eğlence avlarının, sürek avlarının 

hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri zamanla avcının halk türkülerimizde zalim, acımasız, 

duygusuz gibi anlamlar kazanmasına vesile olmuştur. Avcı ile ilgili semboller halk yaşamını 

birebir yansıtan türkülerimizde gerçek anlam kayması geçirmiş ve avcı bir nevi acımasızlık, 

zalimlik simgesine dönüşmüştür. Aslında avcı eski kültürümüzde önemli bir kişidir. Dede 

Korkut Kitabı’nda av avlamak, kuş kuşlamak işini yapan kişi, alplığın gereklerinden birini de 

bu vesileyle yerine getirmektedir. Oysa gerek klasik edebiyatta, gerek âşık ve gerekse tekke 

edebiyatlarında avcının taşıdığı geleneksel anlam değişikliğe uğrayarak acımasızlık olmuş, 

destan devrindeki karakterinden çok uzaklaşmıştır. Av işiyle uğraşan avcı, Divan şiirinin 

şairane  bakış  açısından acımasız ve zalimdir. Bunun en güzel örneklerinden birisi Fuzulî’nin 

Leyla vü Mecnun’undaki meşhur av sahnesinin tasviridir.  

Kerem ile Aslı hikâyesinde de Kerem dağda avcıların bir ceylana tuzak kurduklarını 

fark eder. Tuzak kurulan yavruları olan bir ceylandır. Âşık Kerem sazı eline alır ve türküsüyle 

avcıların kurduğu tuzağı ceylana haber verir. Bu türkünün bir varyantını Gaziantep’te 

söylenen türküler arasında tespit etmiş bulunmaktayız. 

Kova kova  endirdiler  yazıya 

Tut ettiler al kınalı tazıya 

İş başa düşünce bakma kuzuya 

Kaç kuzulu ceylan yad avcı geldi 

Yukarıdaki türkü örneğinde de görüldüğü gibi avcı, acımasızlığın, avcılık da tuzak 

kurmanın sembolüdür. O bakımdan avcının yaptığı iş, zalimlik olarak tasvir edilir. Doğa ile 

konuşan, kimi zaman doğa varlıklarını canlı kabul eden, onlara uğurlu, uğursuz gibi sıfatlar 

yakıştıran edebî romantik bakış açısının avcıya yüklediği anlam budur. Zira aşağıda kişinin 

ruh hâline bağlı sembollerde ifade edileceği üzere türküyü yaratan doğa ile bir bütündür. 

Sanatçı ruhun, hele de gurbette ve yalnızsa, yansıması etrafındaki doğa unsurlarında görülür. 

Hatta edebiyatta kimi hayvanlar bülbül-âşık benzetmesinde olduğu gibi âşık-şairi temsil eder. 

Avcının, avlanma işiyle meşgul olan kişi anlamının yanı sıra zalim, eziyet eden, 

tuzağa düşüren anlamında bir sembolik mana daha taşıması, klasik edebiyatta ve ferdî 
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karakter  taşıyan halk edebiyatında da mevcuttur. Avcı,  gurbet elde ve kimsesiz kişinin de 

çekindiği, niyeti avlamak olan kötü niyetli kişiyi de temsil eder. Kimi zaman da bu kötü 

niyetli kişi zalimdir, acımasızdır. Avcıdan çekinilir, kaçınılır. Bu sebepten beddualara da 

uğrar: Vuran avcının elleri/ Kırılsın iki kolları4 

Bazen avcıya hitap türküyü yakanın kimsesizliğini ifade eder. Bir Azeri türküsünde 

olduğu gibi:  

Aman ovcu vurma meni/ Men bu dağın ay balam maralıyam  

Maralıyam maralıyam/ Ovcu elinden ay gülüm yaralıyam5.  

Hayvan avlayan gerçek avcı, zamanla anlam genişlemesi sonucunda genç kızları 

tuzağa düşüren sembolik avcıya dönüşmüştür. Nitekim bir türküde de denildiği gibi genç 

kızlar tedbirli olup avcıların tuzağına düşmemelidirler: 

Çaya indim oturmam 

Elim suya batırmam 

Ben bir güzel kekliğim 

Her avcıya tutulmam 

Ezo Gelin türküsünde Ezo avcıların aradığı bir bahtsızdır: 

Önünde Sacır var geçmez orayı 

Hep avcılar arar bahtı karayı (Gaziantep) 

Avcının temsil ettiği kişilerden birisi de genç kızın inandığı, bağlandığı erkektir. Ama 

bu rolüyle de olumsuz bir tipi, hayırsız-vefasız, üzüp inciten sevgiliyi temsil eder.  

Yaralıyam yaralıyam 

Avcı vurmuş yaralıyam 

Beni vuran avcı değil 

Bir soysuza sevdalıyam (Gaziantep) 

 

Ben havada uçar iken av ile tuttun beni 

Ben pahamı bilir iken bir pula sattın beni6 

Avcının sevgiliyle âşığın arasına giren, onların kavuşmasını engellemeye çalışan 

ağyar-rakip benzetmesiyle de karşımıza çıktığını görürüz: 

Avcı yolda tuzak kurmuş yare geçilmez7 

                                                
4 Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Ankara 1999, s. 289.  
5 age., s. 219. 
6 İgnacz Kunos, Türk Halk Türküleri, hzl. Ali Osman Öztürk, Ocak 1998, s. 96. 
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Semboller, türkülerimizde kök sembol olarak veya benzetme amaçlı olarak kullanılır. 

Nitekim verilen örneklerde de avcının benzetme amaçlı kullanıldığında zalim kişi, aşık ve 

rakip benzetmelerini içerdiğini gördük. Bunların içerisinde kök semboller, avcının zalim, 

acımasız ve tehlikeli biri olduğunu gösterenlerdir. Bu konuda burada vermediğimiz daha pek 

çok örnek mevcuttur. Diğer benzetmeler ise böyle bir geleneksel karakter taşımaz. Bunlar 

türküyü yakanın sanatçı kişiliğine özgü benzetmelerdir.  

Halk türkülerinde avcının çoğunlukla av işiyle uğraşan, av avlayan kişi olarak 

geçtiğini de unutmamak gerekir. 

Av: 

Av, çoğunlukla benzetme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanıldığında 

yalnız ve savunmasız kişiyi temsil etmektedir. Geleneksel manada bölgenin yabancısı veya 

güçsüz ve çaresizdir. Bu benzetme, av hayvanları ile verilir. Geleneksel semboller içinde 

kullanılan başlıca av hayvanları keklik, ceylan (ceren), ördek veya suna, şahin ve geyiktir. Av 

hayvanları kimi zaman da tabiat tasvirleri içinde yer alan unsurlardır. Bunlar tabiattaki doğal 

duruşları ile yer alırlar. Şair bir ortam içindedir ve bu, şairin duygularının da çevresidir. 

Etrafta kuşlar, ceylanlar, şahinler, turnalar, koyunlar, kuzular vardır. Bunların durumlarının 

tasviri şairin duygularının bakış açısıyla ilgilidir. Ancak benzetme ya da simge amacı 

taşımasa da kimilerince doldurma mısra olarak adlandırılan mısralarda geçen bu sözler 

kültürel bir geri plana bağlı olarak kullanılmaktadır.  

Keklik: 

Halk türkülerinde en fazla geçen av hayvanlarından biri olup, adeta türkülerle 

özdeşleşmiş bir sembol olmuştur. Sevgilinin çeşitli unsurları ya da tavırlarıyla ilgili benzetme 

amaçlı olarak kimi av hayvanlarına başvurulduğu görülmektedir. Bunlar çoğunlukla sevgiliyi 

temsil ederler. Bu hayvanların başında keklik gelmektedir. Kekliğin doğasında bulunan bazı 

özellikler ile sevgiliyle benzerliği kurulur. Sevgili ile benzerliği kurulması açısından keklik 

sembolü sadece halk türkülerine ve âşık şiirlerine özgüdür. Divan şiirinde böyle bir 

benzetmeye rastlamazsınız. Keklik yürüyüşü , sekişi ile sevgiliyle benzerlik taşır. Bilhassa 

“kınalı kekliğim” ifadesi bir çok türkünün bağlantı kısmında dikkatimizi çeker. Sevgilinin 

ellerinin kınalı olması ile kekliğin ayakları benzetilir. halk türkülerinde en fazla kullanılan 

sembol olan keklik bazı yerde av hayvanı, bazı yerde doğa varlığı olarak karşımıza çıksa da 

çoğu yerde sevgilinin ya da genç bir kızın sembolü olarak karşımıza çıkar:  

Gel gel yanıma keklik/ Kasdın canıma keklik 
                                                                                                                                                   
7 age., s. 24. 
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Al kınalı parmakların/ Batır kanıma keklik. 

Yukarıdaki örnekte keklik doğrudan sevgili yerine kullanılmıştır. Halk türkülerinde 

sevgilinin kendisini çağrıştıran, sevgili yerine kullanılan bir sözcüktür. Halkımız kekliği 

şaşılacak derecede sevmiştir. Kekliğin çok yaygın rastlanılan bir doğa varlığı olması da bunda 

etkilidir. Kekliğin duruşu, sekişi ile ilgili benzerlik unsurlarının yanı sıra bir av hayvanı 

olması da elde edilmek istenilen av-sevgili simgesinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Âşığın kendi hâli ile kekliği benzettiğine de rastlarız. Keklik âşığı temsil etmez , ama kekliğin 

duruşunda gördüğü hüzün hâline kendi hâlini benzetir şair. 

Ördek: 

Sevgiliyle ilgili benzetme unsuru av hayvanlarından birisi olan ördeğin, halk 

türkülerindeki yeşilbaş ördek ve suna türleri geçmektedir. Halk türkülerinde ve aşık şiirlerinde 

geçen kaza benzeyen büyük bir ördek olan suna, doğrudan doğruya sevgilinin simgesidir. 

Sevgilinin salınışı ve boyu sunaya benzetilir. Suna, sevgili için türkülerde çok geçen bir ortak 

benzetme unsurudur. Suna gelin halk türkülerinin kalıplaşmış ifadelerinden birisidir.  

Ördek uçtu viran kaldı güllümüz (belalı yar) 

Sen gidersen nice olur halımız (belalı yar) 

Dört gaziler yaman di yaman / Gelen sunam kim idi8 

Halk türkülerinde habercilik özelliği turnaya ait olmakla birlikte ördeğin de haberci 

olarak gönderildiğine rastlarız, ancak bunu ferdî bir sembol olarak almak yerinde olur, yaygın 

değildir: 

Ördek suya dal da gel/ Yardan haber al da gel9 

Kimi zaman şair hangi ördek türünden bahsettiğini belirtirken, kimi zaman da 

yeşilbaşlı gövel ördek, yeşilbaş ördek diyerek hangi ördek türünü kastettiğini açıklar. Av 

hayvanlarının sembolik ya da benzetme amaçlı da olsa halk türkülerinde kullanıldığı türlerde 

coğrafî faktör de etkilidir. Şair, kimi zaman etrafındaki coğrafyada gördüklerine bir anlam 

vermiş, tasvir etmiş veya benzerlik bulmuş; kimi zaman da halk şiirinin kalıplaşmış 

benzetmelerinden faydalanmıştır. Bu amaçla hangi av hayvanlarının hangi bölgelerde daha sık 

bulunduğu hususunu dikkatten kaçırmamak gerekir. 

Doğa varlıklarına insan benliği vermek, onları kişileştirmekle ilgili halk şiiri bakışı 

ördeği, kazı da kişileştirir: Ördek gelir güle güle/Yüzer suya dala dala10 

                                                
8 Melih Duygulu, Gaziantep Türküleri, İstanbul 1995, s. 80. 
9 Mehmet Yardımcı, Halk Şiiri Aşık Şiiri, Tekke Şiiri, Ankara 1999, s. 111. 
10 K. K. Şahin Seyran, 1977, Gaziantep, Mesleği mühendis; derleyen Tuba Özel. 
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Ceylan-maral-ceren : 

Ceylan, genel olarak şiirimizde çok rastlanan bir benzetme unsurudur. Türkülerimizde 

ceren olarak geçen ceylan, sevgiliyi temsil eder. Sevgili yerine ceren sıklıkla kullanılır. 

Ceylanın görünüşü ile ilgili unsurlar bu benzerlikte etkilidir. Ceylanın bu şekilde kullanıldığı 

çok sayıda türkü mevcuttur. 

Şu cerenin kaşı gözü sürmeli 

Şu cereni nerde bulup sevmeli 

Şu cerenin sulağına varmalı11 

Dağlarda gezen ceylan değil sevgilidir: 

Bu dağda bir maral var 

Başına tirme şal var12 

Sevgili kimi zaman da ceylanın kendisi değil, yavrusudur. Bu ceylan yavrusunun 

gözleri karadır ve ağlamaktadır: Ağlama ceylan balası/ Gider gözün karası13 

Şahin: 

Halk türkülerinde en fazla geçen av hayvanlarından olan şahin benzetme amaçlı 

kullanıldığında sevgili ya da genç kızı temsil eder. Benzetme amaçlı semboller arasında fazla 

kullanılmamıştır. Şahinin bakışı ile sevgilinin bakışı arasında benzerlik kurulduğuna 

rastlanmaktadır: Ey şahin bakışlı bülbül avazlı 

Bir kına türküsünde genç kızın yavru şahine benzetildiğini görürüz. Genç kızın 

ağzından söylenen bu türküde şahin, avcı değil, av olarak yer almış, böylece geleneksel bir 

kullanım olan av-genç kız benzerliği kurulmuştur: 

Ben bir yavru şahin idim uçtum yuvadan 

Aranızda hor göründüm çıktım aradan14 

Bilindiği gibi şahin avcı bir kuştur. Hal böyle olunca, av hayvanı olarak tasvir edildiği 

dizelerde avcının acımasızlığı ile benzer bir bakış açısıyla tasvir edildiği görülür. Avcı kuş 

olan şahinin diğer bir simgesel karakteri avcı olmasıdır. Şahinin avcı kuş olarak geçtiği 

dizelerde avcının acımasızlığı, şahinin özellikleri arasında yer alır. Bazı türkülerde şahinin 

avcı ile aynı tutulduğu açıkça ifade edilir: 

İki turnam gelir aklı karalı 

Birin şahin vurmuş biri yaralı 
                                                
11 Kaya, age., s. 151. 
12 age., s. 220. 
13 age., s. 168. 
14 Kunos, age., s. 28. 
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O yavruya sorun aslı nereli15 

Burada şahinin avladığı kuşlar arasında turnanın mevcut olması, turnanın halk 

türkülerinde başka fonksiyonlarının yanı sıra genç kızın temsilcisi olması sebebiyledir. Bülbül 

ne yatarsın Çukurova’da/ Eşin şahin kapmış kendin yuvada türküsü örneğindekine benzer 

tasvirler mevcuttur. Şahinin avcılığından en fazla etkilenenlerden birisi de şairi temsil eden 

bülbüldür.  

Yarim kanatlanmış uçmanın çağı 

Ancak şahin alır böyle bir avı (Gaziantep) 

Bu Gaziantep türküsü şahinin bir avcı kuş olduğunu sevgili-av, âşık-şahin benzetmesi 

ile vermektedir. 

Puhu kuşu: 

Halk türkülerinde kullanılan sembollerin bir bölümü geleneksel semboller, bir bölümü 

de kişinin ruh hâline göre ortaya çıkan sembollerdir. Bu manada yukarıda buraya kadar 

incelediğimiz semboller kök sembollerdir. Çeşitli yörelerdeki türkülerde, mesela sevgili ile 

ilgili bir benzetme yapılırken, haberci seçilirken bu sembollerin çok sayıda örnekleri 

mevcuttur. Şimdi vereceğimiz örnek puhu kuşuyla ilgilidir. İncelediğimiz türküler içerisinde 

sadece iki yerde puhu kuşunun geçtiğini, bu türkülerden birisinin de sadece puhu kuşuna 

ayrılmış olduğunu gördük. Şairin bu türküde kullandığı puhu kuşu-sevgili benzetmesini 

tamamen şairin ruh hâlinden doğmuş bir sembol olduğu kanaatindeyim: 

Çıka çıka ben bu dağı yoruldum 

Ben puhunun gözlerine vuruldum 

Puhu sana ben bu dağda kul oldum16 

Tespitlerimize göre puhu kuşu iri cins bir baykuştur. Baykuş türünden kuşlar, daha 

doğrusu baykuş halk türkülerinde özellikle ağıtlarda bir yerin terkedilmişliğini, viran oluşunu, 

uğursuzluğu çağrıştıran anlamlarda kullanılmıştır. 

Turaç:  

Keklik cinsinden ve günden güne nesli tükenen turaç kuşu da puhu gibi şairin kişisel 

ruh hâlinden kaynaklanan bir semboldür. Bir Çukurova türküsünde rastladığımız turacın 

bölgesel bir etkiyle türküde yer aldığını da düşünüyoruz: Çukurova turaç almış/ Ellerinde 

turaç senin17 

                                                
15 age., s. 50. 
16 age., s. 85. 
17 Kaya, age., s. 302. 
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Turna: 

Turna gibi halk türkülerinin en yaygın esas sembolünü böyle bölümün sonuna 

alışımızın ve önemiyle hiç uyumlu olmayacak derecede kısa yer verişimizin sebebi , turnayı 

av hayvanları arasında alıp almama konusunda tereddütlerimizdir. Eğer bir av hayvanı olarak 

avlandığı bölgeler varsa bile bunlar çok sınırlıdır. Bunun sebebi turna ile ilgili olarak halk 

kültürümüzde turnanın uğurlu olduğu, turnanın avlanmasının günah sayıldığı gibi inançlardır. 

Turnanın halk türkülerinde kazandığı anlam göçmen kuş olmasına bağlı olarak haberci 

anlamıdır. Turna ayrıca kız, güzellik sembolüdür. Doğal varlığı anlamında kullanıldığı zaman 

da sevgiliyi çağrıştıran sıfatlarla tasvir edilir.  

 

2. Kişinin Ruh Hâlini Yansıtan Semboller: 

Sözlü kültürümüzün en lirik türlerinden olan türkülerimiz aslında onları oluşturanların 

iç dünyasıdır. Bütün semboller, hatta av ve avcılık sembolleri de insan merkezli olup türküyü 

çağıranın ruh hâlinin tercümanıdır. O bakımdan türkülerimiz duygu ve düşüncelerimizin 

sembolik dilidir de diyebiliriz.  

Halk türkülerinde doğa varlıklarının türküyü yaratanın bakış açısına göre anlam 

kazandığını, kişinin duygu hâlini doğa varlıklarında yansıttığını sıklıkla görmekteyiz. Böyle 

metinlerde şairin hüznü, ayrılık acısı, yalnızlığı doğa varlıklarıyla paylaşılır. Kendi ruh hâlinin 

doğa varlıklarında yansıdığını görmek türküyü yakanın acısını doğayla paylaşması anlamına 

gelmektedir. 

Halk türküsünü yakan isimsiz halk sanatçısı  tabiat ile iç içe bir yaşantı sürdürmektedir 

ve bu da şiire yansır, kendi durumuyla tabiat arasında bir ilişki kurar. Bu ilişki, tabiat 

varlıklarıyla insanın durumu arasında benzerlik kurma, diğer bir deyişle tabiat varlıklarını 

kişileştirme; tabiat varlıklarını sevincin ya da kederin ortağı sayarak onlarla söyleşme ve 

tabiat varlıklarına çeşitli görevler yükleme biçimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Kişi yalnızsa, 

etrafında bu yalnızlığı paylaşacak kuşlardan, dağlardan başka ne vardır? Doğa unsurlarına 

kişilik özellikleri atfedilmesinin bu görünen sebebinin yanı sıra bir önemli sebebi de eski Türk 

inancında doğa varlıklarının bir ruhu olduğuna, canlı olduklarına inanılmasıdır. Şamanlık 

inancına göre “bütün dünya ruhlarla doludur. Dağlar, göller, ırmaklar (yer-su) hep canlı 

nesnelerdir. Takdis ettikleri dağlar, ırmak ve göller şamanistler için yalnız coğrafî isimler 
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değil, fakat konuşan, duyan, evlenen, çoluk çocuğa sahip varlıklardır.”18 Bu görüş İslamî bir 

nitelik kazanmış olarak Türk tasavvuf edebiyatında da karşımıza çıkar.  

Konar-göçer Türk halkı yaşamı boyu tabiatla iç içe olmuş, tabiatı canlı olarak 

algılamış, sembollerinde de doğayı kutsamıştır.  Atlı göçer kavimlerin dünyasında önemli yer 

işgal eden doğa, kültürün bir parçası olmuş türkülerimizde sembolik bir dille tasvir edilmiştir. 

Hür yaşaması, kışın kışlağa, yazın yaylağa taşınması ile Türk’ün hayatı göçer kuşların 

hayatını bir bakıma tekrarlamıştır. Onlarla doğduğundan beri tanışmaktadır. Üzüntüsünü doğa 

ile paylaşan kişi, doğa varlıklarının niteliklerine göre onlardan yardım umar, onlara görev 

verir ve kendine dost edinir. Gurbette çaresiz, habersiz kalmış kişi kuşlara sorar yarin 

haberini:19 Uçan kuştan haberini sorarım. Kuşlarla ilgili benzetme ve sembolleri, kuşların 

içerisinde av ve avcılar olması sebebiyle dikkate aldık. Kişinin ruh hâlini yansıtan 

sembollerde büyük ölçüde doğa varlıklarının kişileştirilmekte olduğunu görmekteyiz :Ördek 

suya dal da gel/Yardan haber al da gel, dizelerinde ördek âşığın haber alabileceği tek varlık 

gibi görünüyor. İki kekliğin bir pınara geldiği, iki turnanın birinin yaralı olması, yeşil ördeğin 

çift gidip tek dönmesi gibi ifadeler şairin duygularının doğaya yansımasını gösteriyor. 

Özellikle avcı kuşların avı olan bülbülü şair ruh hâlini yansıtmak için seçer. Şu türküde de şair 

kendini turnayla benzetir: Ben bir turna idim uçtum havaya/ Kanadım kırıldı düştüm ovaya.20 

 

Türkülerde Avla İlgili Sembollerin Oluşumu 

1. Mitolojik İnançlara Bağlı Ancak Anlam Kaymasına Uğramış Av Sembolleri: 

Tarihin yaşı kadar eski olan avcılık kültü beraberinde bir dizi semboller de 

oluşturmuştur. İlk olarak mitolojik çağın inanç öbeğiyle anlam kazanan avcı ve av imgesi 

tarihî çağa geçilmesiyle yeni anlam genişlemesi, daralması ve kayması sonucunda bazı ilave 

semboller de kazanmıştır. 

Genelde sözlü kültür, özelde türküler, zamanları hatta mekanları  aşarak bizlere avla 

ve avcıyla ilgili değişik semboller ulaştırmıştır. Coğrafya değiştirmek maddi kültür 

varlıklarının terk edilmesini zorunlu kılabilir, ama taşınabilen sözlü kültür hazinesini 

etkilemez. Sözlü kültür varlıkları yeni kültürlere ve inançlara karşı da dayanıklıdır. Taşınan 

kültür varlıkları içerisinde inanışlar, eski dine ve medeniyete ait öğeler önemli yer tutar. 

Bunlar değişim gösterse bile zamana karşı dayanıklılığını korumuştur. Bu açılardan 

                                                
18 Abdulkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1972, s. 50-51. 
19 Köksel, agm., s.83-84 
20 Kunos, age., s. 35. 
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bakıldığında halk türkülerindeki sembollerin bir bölümünün kaynağını eski Türk inanışı, 

medeniyet dairesi içinde bulmaktayız. Av törenleri, avların kendileri, bu törenlerin 

hazırlıkları, usulü ve kuralları, avların paylaşılması zengin bir kültürel-âyinsel daire 

oluşturmuştu. Av, hem geçimi ve yaşamı sağlayan, hem de kolaylaştıran bir olgu idi. Avlar 

törensel bir karakter de taşırdı. Sığır törenleri de denilen bu av törenleri dinî-kutsal bir 

karakter taşımaktaydı. “Totemin senede bir kere büyük teşarük maidesi olarak semiyyece 

tenavülü lazım geldiğinden ve bunun avlanması için de sürgün avı iktiza ettiğinden sığır dini 

ayinlerin en büyüklerinden sayılırdı.”21  

Türkler bütün zamanlarda yaşamları icabı hayvanların dünyasıyla iç içe olmuş, 

takvimlerini, sanat üsluplarını hep hayvan sembolleri ile süslemişleridir. Nitekim tarihin 

çeşitli dönemlerinde güçlü devletler kuran Oğuzların her boyunun bir ongununun olması da 

bunu onaylar. Bu ongunların bir bölümü av hayvanlarıydı. Bu özellikteki ongunların bazıları 

şunlardır: 

Kayı boyunun kuşu şunkar: Anadolu’da sungur olarak geçen bu kuşla ilgili olarak 

Ögel, önem verilen av kuşlarından biri olduğuna dair bilgi vermektedir. 

Alka-Evli boyunun kuşu köykenek: Kelimenin Kırgızca’daki bir doğan çeşidi olan 

küyküden gelmiş olabileceğini söyleyen Ögel, bunun bir avcı kuş olduğunu belirtmektedir. 

Halk türkülerinde geçen av hayvanları içerisinde Oğuz boyunun ongun kuşlarının 

bulunduğu görülmektedir. Türkülerde elbette ongun anlamı taşımamaktadır. Ancak ister 

benzetme amaçlı olsun, isterse doldurma mısra tabir edilen mısralarda kullanılmış olsun, 

seçilişlerinde eski kutsal karakterlerinin etkilerini bulmak mümkündür, şimdi şu türküyü bu 

açıdan gözden geçirelim: 

Yükseğinde yavru şahin beslenir 

Niçin gitmez Yıldız Dağı dumanın 

… 

Şahin yuva yapmış öter kuşun var 

Kerem gibi ne belalı başın var22 

Şahinin burada ulaşılmaz olduğunu, başı dumanlı Yıldız Dağı’nın zirvelerinde 

bulunduğunu, buralarda yuva yaptığını görmekteyiz. Ne avlamakta, ne avlanmaktadır, tıpkı 

mitolojideki gibi, yüksekte ve yukarda olmanın sembolü durumundadır. Bu türküde şahin 

ayrıca şairin ulaşamadığı bir yerde olduğu için uzağı ve ulaşılmazlığı simgelemektedir. 

                                                
21 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1976, s. 364. 
22 Yardımcı, age., s. 100. 
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Kaynaklardaki ongun kuşlar içerisinde halk türkülerinde en fazla geçen kuş şahindir. 

Türkülerde kimi zaman sevgilinin bakışının benzetildiği, kimi zaman da doğa tasvirleri 

içerisinde şairin bahsetmeden geçemediği şahin kuşu, Reşideddin’in kaydettiği Oğuz’un 

ongun kuşlarındandır. Ögel, Mütercim Asım’dan naklettiği bilgilerde şahinin bir av kuşu 

olduğunu ve onunla ekseriya turna avlandığını söylüyor.23 Bu bilgi Anadolu’da bugün 

avlanmasının uğursuzluk sayıldığı turnanın bir zamanlar bu kutsiyeti taşımadığını ve 

avlanabildiğini göstermektedir. 

Av hayvanlarına dokunmanın, onları avlamanın zalimlik sayılmasını, bu hayvanların 

ongun kuşlar olarak kabul edildiği dönemlerde avlanmalarının yasak olmasıyla, hatta kült 

oluşlarıyla ilişkilendirmek mümkündür. Atmacayı vurdular/Bir avuç kanı için diyen şairin 

taşıdığı kültür kodları irdelendiğinde atmacanın, yapar, kırgu kuşu adıyla mitolojik 

kaynaklarda mevcut olduğu görülür. Kırgu (kırguy, karguy, kırkuy) sözcükleri, atmacanın 

yanı sıra serçeyi de karşılamaktadır.  

Türkülerde rastladığımız kuşlardan laçin de Oğuz boylarından Avşar boyunun 

ongunudur. Ah laçin, can laçin, can sana kurban laçin türküsünde türkü yakanın sevgi ve 

hayranlığını kurban olma deyimiyle ifade ettiği laçinin mitolojide hangi kuşu karşıladığı 

hususunda değişik görüşler vardır. Ögel’den nakille Lehçe-i Osmani “beyazlı, kızıl ayaklı 

şahin, Kuzey Altay lehçelerinde ve Doğu Türkistan’da doğan, Osmanlı kaynaklarında ise ak 

şahindir”.24  

Kök sembol olarak avcının acımasızlık simgesi içermesi temel olarak şaman inancına 

bağlanmaktadır. Türk Şamanlığı’nda şamanın hayvan ana rolünü anlatan metinler konumuz 

açısından dikkate değer bilgiler içermektedir. Fuzuli Bayat’ın Türk Şaman Metinleri adlı 

kitabında25 şamanın hayvan anası anlatılırken, büyük Şamanların hayvan anasının ren geyiği, 

küçük Şamanların geyik; Yakut ve Tungus Şamanları ile ilgili bir anlatmada Yakut Şamanının 

hayvan anasının mavi renkli boğa, Tungus Şamanının ise benekli boğa olduğu; ayrıca manevi 

manada da olsa şamanın avcılığından bahis vardır. Sosyal ve dinî işlemi son derece önemli 

olan şamanda gördüğümüz hayvan ana kültü hayvanların avlanmasının acımasızlık sayılması 

bakış açısının geri planını aydınlatabilir.  

Türkülerde geçen ve avcı karakter taşıyan kimi hayvanlar vardır ki bunlar realitede 

mevcut değildirler. Bu hayvanlar türkülerde sembolik anlam kazanmıştır. Konumuz av olunca 

                                                
23 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi 1, Ankara 1998, s. 368. 
24 age., s. 362. 
25 Fuzuli Bayat, Türk Şaman Metinleri, Ankara 2004, s. 116-117. 
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kuşların türkülerde bir hayli yer aldığını gördük. Türkülerde mitolojik bağlamda avcı bir kuş 

olan hüma kuşu da dikkati çekmektedir. Ansiklopedik tanıma göre hüma, “Hint Okyanusu 

adalarında bulunan, güvercin büyüklüğünde, zümrüt yeşil kanatlı, kemikle beslenen, 

üzerinden geçtiği kişilere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan mitolojik kuş”tur. 26 

Bahaeddin Ögel, Çepni boyunun ongunu humay (kumay) kuşunun efsanevi bir ad olmakla 

birlikte bugün yaşayan kuşlara da verildiğini söylemektedir: “Huma veya hüma, Kırım’da en 

iyi cins kartallardan birine verilen bir addır. Bu kuşun adı, Kırgız lehçesinde kumay olmuştur. 

Kırgızlar, (Vulturidae) türünün en büyük cinsine kumay derler. Bu, akbaba cinsinden, kar-

kuşu da denilen büyük bir kartaldır.”27 Hüma kuşu, her ne kadar başvurduğumuz 

kaynaklardaki tanımlarında mitolojik bir kuş olarak karşımıza çıktıysa da bizim kanaatimiz 

hümanın aynı zamanda vaktiyle yaşayan, -belki şimdi de yaşıyor- bir kartal türüne de verilen 

bir ad olduğudur. Buradan şu sonuca varabiliriz; Anadolu’da halk inanışları arasında ve 

masallarda yaşayan hüma kuşu ile ilgili inanışın kökeninde eski Türk kültürü ve inanışı 

mevcuttur. Eğer hüma, Ögel’de kayıtlı olduğu gibi Kırım’da yaşayan bir kartal türü ise biz 

kartalın şaman kültüründe kutsal sayılan ya da ongun olarak kabul edilen hayvanlar içerisinde 

en önemli kuş olduğunu biliyoruz.28 Türkülerimizde kartalın pek bulunmamasına karşılık 

hüma kuşunun sıklıkla geçmesi, birinin fonksiyonunun diğerinin üstüne geçmiş olması 

sebebiyledir. Bu  mitolojik kuş, kartalı temsil ediyorsa şayet kartal da bir avcı kuştur.  

Yukarıdaki benzetme ile ilgili sembollerde geçen ve değerlendirmemizde kişisel bir 

ruh hâlini ifade ettiğini ifade ettiğimiz puhu kuşunun tüyleri Türk Şamanlığında şamanın 

kostümünde kullandığı süsler arasındadır. Geyik ya da koyun derisinden yapılmış ve büyük 

bir kuşu andıran Teleüt Şamanlarının giysilerinde puhu kuşunun tüylerinin takılı olduğu 

omuzdan aşağı sarkan ve kanada benzeyen püsküller mevcuttur.29 Kartal, geyik gibi 

hayvanlarla ilgili tüyler, kemikler, v.s. de şamanın kostümünde kullandığı eşyalardandır.  

 

2. Doğal Karşılaştırma Yoluyla Oluşan Semboller: 

Yapısal olarak benzetme amaçlı kullanılan sembollerin çoğu doğal karşılaştırma 

yoluyla türemiştir. Bu benzetme ve istiarelerin anonim türkülerde büyük ölçüde ortak olduğu 

görülür. Nitekim bunu aşağıdaki örnekler de teyit etmektedir:  

                                                
26 “Hüma”, Meydan Larousse, C. 9, 1994, s. 254.  
27 Ögel, age., s. 365. 
28 Behiye Köksel, “Sözlü Kültür Geleneğinde Hüma ve Anka Kuşları”, 1. Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kütür 

Sempozyumu Bildirileri, Denizli 2002. 
29 Saadettin Buluç, “Şaman”, İslam Ansiklopedisi, C. 11, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, İstanbul 1979. 
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Ceren-sevgili: Kurulan benzerlikte ceylanın ürkekliği ve güzelliği, 

Ceren-bakış: Kurulan benzerlikte cerenin gözünün güzelliği, 

Keklik-genç kız: Kurulan benzerlikte kekliğin güzelliği,  

Keklik yürüyüşlü: Benzetmede kekliğin sekişi,  

Kınalı keklik : Kurulan benzerlikte kekliğin ayaklarının rengi  

Ördek-Sevgili: Ördeğin güzelliği, ördeğin yüzüşü sevgilinin güzelliği 

Güvercin-Sevgili: Kurulan benzerlikte kekliğin güzelliği, 

Puhu-Sevgili: Kurulan benzerlikte kekliğin güzelliği, 

Av-çaresizlik: Bilhassa tuzağa düşmüş av çaresizliğin örneğidir. 

Şahin-avcı: Şahin avcı bir kuştur. 

Şahin-sevgili: Şahinin gözü, biraz da yüksekte olup yüksekten bakması sebebiyle bu 

benzerlik kurulmuştur. 

Doğal benzetme yoluyla oluşmuş olan semboller, doğa varlıklarının özelliklerinden 

doğmuştur. Bunlar arasında önemli bir yer tutan sevgiliyle ilgili benzetme unsurlarında 

hayvanların güzel olanları seçilmiştir. 

 

Sonuç  

Kullanılan sembol her zaman sadece simgelerin ve imgelerin sonucu olmaz. Nesneler 

ve varlıklar, kimi zaman sembolik anlam taşımadan yani doğal gerçeklikleri içinde tasvir 

edilir. Mesela avcı her zaman zalim ve acımasız tasvir edilmez, av avlama işiyle uğraşan kişi 

anlamında da geçer. Tabiatla iç içe bir hayat yaşayan kişi çevresini tasvir ederken şahinlerden, 

kuşlardan, geyiklerden sık sık bahsedecektir. 

Yukarıdaki türkülerde şahinin kazandığı benzetme öğesinden bahsettik. Şahin bir av 

hayvanı olarak doğal durumuyla da sık sık geçer. Bu ifadeler sembolik bir anlam 

taşımamaktadır, ancak halkın yaşantısındaki yerini, doğa ile insan ilişkisini, türkü yakanın 

doğayı sembolik olduğu kadar gerçekliği içinde de tasvir ettiğini göstermektedir. 

Bülbül ne yatarsın Çukurova’da/ Eşin şahin kapmış kendin burada dizeleri doğada 

şahinin bülbül için bir tehlike oluşturan avcı kuş olduğunu ifade ediyor. Bu dizeler şairin 

durumundaki yalnızlığı dolaylı olarak bize anlatıyor. Türküler, şahinin avcı kuş oluşunun yanı 

sıra yükseklerde yaşama özelliğini de duyurur : Yükseğinde yavru şahin beslenir. 

Şahinin yanı sıra diğer sembolik anlamla türkülere girmiş av hayvanları da benzetme 

ya da simge anlamı dışında doğal varlığı içinde tasvirlerde yer alır. 
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Çalışmamız türkü metinlerinin konumuz açısından incelenmesine dayanmaktadır. 

İncelediğimiz türkü örneklerinin büyük bir bölümü Gaziantep yöresine aittir. Gaziantep 

yöresine ait olan burada örneklerine yer verdiğimiz türkülerin  bir kısmı kendi derlemelerimiz 

bir kısmı da  arşiv kaynaklarındandır. Buradaki örnekler arasında  çeşitli bölgelerden seçilmiş 

olanlar da vardır, çünkü konumuz açısından ilgili bölgemizden seçtiğimiz örnekler yetersiz 

kalmıştır. Bölgesel sınırlamayı kaldırmamızın sebebi Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ve 

Türk dünyasının değişik bölgelerinde söylenen türkülerin muhteva bakımından benzerlikler 

göstermesidir. Bölgesel farklılık bazen sadece ezgide olmaktadır. Ortak ve zengin bir kültür 

hazinesi olan halk türkülerimizde kullanılan benzetmeler, semboller, mecazlar, Türk 

milletinin kültürü, tarihi, estetik duyguları, yaşam biçimi, düşünce ve inanış sistemi ile 

şekillenmiştir.  
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